










































СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР РОХОВ“ -  СЛИВЕН
УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:

КОНСПЕКТ
по Информационни технологии - ЗП -10 клас 

учебна 2018-2019 година 
самостоятелна форма на обучение

I. ИЗПИТНИ ТЕМИ
1. Бази от данни. СУБД. Основни обекти в БД
2. Създаване на таблици в БД
3. Създаване на формуляри в БД
4. Генериране на заявки в БД
5. Създаване на отчети
6. Връзки между таблиците. Релации
7. Представяне на информация пред публика
8. Компютърна презентация
9. Дизайн на презентационен материал. Текст, форми, линии, 
текстури и цветове
ю. Компютърни мрежи. Локална мрежа
и. Интернет -  същност, технически и технологични аспекти
12. Киберпрестъпност
13. Работа с регистри, предоставящи достъп до база данни 
и. Файлов трансфер



СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР РОХОВ” -  СЛИВЕН

КОНСПЕКТ

по физика и астрономия -  ЗП - X клас

1. Разпространение, отражение и пречупване на светлината
2. Вълнови явления при светлината

2.1 Интерференция на светлината
2.2 Дифракция на светлината
2.3 Дисперсия на светлината

3. Видове лъчения и техните източници
3.1 Видове спектри. Спектрален анализ
3.2 Топлинни източници на светлина
3.3 Луминесцентни източници на светлина
3.4 Лазерни източници на светлина

4. Инфрачервени, ултравиолетови и рентгенови лъчи
4.1 Инфрачервени и ултравиолетови лъчи
4.2 Рентгенови лъчи

5. Светлинни кванти и вълнови свойства на частиците
5.1 Фотоефект
5.2 Фотони
5.3 Природа на светлината

6. Атоми и атомни преходи
6.1 Атомен модел на Бор
6.2 Водороден атом

7. Атомно ядро
7.1 Ядрени сили
7.2 Радиоактивност.

8. Ядрени реакции
8.1 Основи на ядрената енергетика
8.2 Ядрен синтез

Препоръчителна литература : ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА X КЛАС
автор: Христо Попов и колектив, 
издателство: „ПРОСВЕТА-СОФИЯ” АД

Старши учител: ..................................
/  Димитринка Михайлова /



Спортно училище “Димитър Рохов”

УТВЪРЖДАВАМ: £
ДИРЕКТОР........... Ц

/НАТАША ИВАНОВА/
%Z^3 * ч :

Конспект
по

География и икономика, ЗП

X  клас

1. Географско положение на България;
2. Граници на България;
3. Релеф на България;
4. Полезни изкопаеми на България;
5. Климат на България;
6. Климатични области в България;
7. Води на България;
8. Почви, растителен и животински свят в България;
9. Природни рискове в България;
10. Дунавска равнина;
11. Старопланинска област;
12. Задбалкански котловини и Средна гора;
13. Витоша, Софийско поле и Краище;
14. Тракийско-Странджанска област;
15. Рила. Осоговско-Беласишки планини и Пирин;
16. Родопи;
17. Черно море. Българско черноморско крайбрежие;
18. Произход и развитие на българския етнос.
19. Брой и движение на населението в България;
20. Структура на населението в България;
21. Географско разпределение на населението. Селища и урбанизация в България;
22. Демографски проблеми и демографска политика в България;
23. Държавно-политическо и административно-териториално управление в България;
24. Развитие и структура на наци-оналното стопанство. Пазар-ното стопанство в България;
25. Първичен сектор. Земеделие;
26. Вторичен сектор -  обща характеристика;
27. Енергетика;
28. Тежка промишленост;
29. Лека и хранително-вкусова промишленост;
30. Третичен сектор -  обща характеристика. Транспорт и съобщения;
31. Икономически връзки и туризъм;
32. Териториална структура на стопанството и проблеми на регионалната политика;
33. Югозападен регион;
34. Южен централен регион;
35. Югоизточен регион;
36. Североизточен регион;
37. Северен централен регион;
38. Северозападен регион;



СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР РОХОВ” -  СЛИВЕН

Утвърждавам:....>/............. .
Директор /Наташа Иван*

Конспект по етика и право -  ЗП  -  X  клас

1. Теми и въпроси:
I. Етика
1. Етиката като теория и като практическа философия: знание за добродетелите и 
•добрите дела -  възможно ли е такова знание, необходимо ли е; какво е морал, има ли 
общочовешки морални норми.
2. Идеята за доброто и злото в историята на философията.
3. Какво е добродетел? Възможен ли е вечен модел от необходими добродетели?
4. Представата за смисъла на живота като удоволствие и щастие.
5. Представата за дълга и лишенията като смисъл на живота.
6. Християнската представа за любовта.
7. Любовта и презрението като морални ценности.
8. Достойнство и чест.
9. Съвест.
10. Справедливост.
11 .Категоричният императив.
12. Свободният избор като проблем.
13. Хуманизъм и толерантност.
11. Философия на правото
1. Правото и всекидневният живот.
2. Естествено право и институционално право.
3. Преотстъпване на естествените права и сключване на обществен договор.
4. Държавата и правото като ограничаване на свободата на индивида и като гарант за 
свободата на гражданина.
5. Източници на правото и правоспособност. Върховенство на закона.
6. Лица и вещи. Физически и юридически лица.
7. Владение и собственост.
8 Договорни отношения.
9. Партии и институции. Легитимност на политическите партии.
10.Човешките права: история, документи, институции за защита.
11. Държава и гражданско общество. Ераждански организации.
12. Същност на държавата. Видове държавно управление. Демокрация и диктатура.
13. Парламент и конституция.
14.Отношения между държавите. Международно право.

2. Формат на изпита: Изпитът се състои от два компонента:

Компонент А: Тест със структуриран тип отговори. Тестът е от 20 въпроса и има за цел 
да провери дали ученикът е запознат с основните етични и правни понятия, термини и 
имената на етичните школи, направления и философи. Всеки въпрос от първия вид



съдържа 4 отговора, от които само един е верен. Компонентът формира 50% от 
окончателната оценка.

Компонент В: Писмен отговор на поставен въпрос от учебното съдържание по етика и 
право или есе по тема от учебното съдържание по етика.В писменото изложение по 
въпроса ученикът трябва да покаже разбиране и задълбочено вникване в темата. В 
есето е необходимо да покаже умение за логична аргументация, познаване на 
философски идеи и аргументи.Да излага и аргументира различни позиции на философи 
и направления в етиката и правото. Да демонстрира не само познаване на учебния 
материал, но и лично мнение по проблемите, което логически правилно да обосновава. 
Необходимо е да използва правилно философски понятия, като посочва смисъла, който 
влага в тях.

3. Критерии за оценка: Тест: Въпросите със структуриран отговор получават по 1 
'точка. Общ максимален резултат - 20 точки.

Оценяването на есето определя степента, в която то отговаря на следните показатели:

Ученикът трябва да покаже знания по поставения проблем, да използва правилно 
философската терминология, да анализира представените фактологични данни, да 
прави обобщения и изводи от лична позиция.

Отличен 6 - 20 точки - при напълно спазен формат.
Мн.добър 5 -  между 15 и 19 точки- при допуснати несъществени фактологични грешки, 
липса на оригиналност и малки пропуски в обосноваването на собствено мнение. 
Добър 4 -  между 10 и 14 точки - при допуснати по-съществени фактологични грешки, 
пропуснати важни философски твърдения и аргументи за тях, сгрешени имена на 
философи и философски школи.
Среден 3 -  между 5 и 9 точки - Ученикът допуска груби грешки, като подмяна на 
аргументи, непознаване на основни философски идеи, неумение да анализира факти, да 
прави самостоятелни изводи.
Слаб 2 -  под 5 точки - Ученикът показва пълно незнание и неумение по предмета..
Окончателната оценка е средно аритметична от оценките на двата компонента и се 
закръгля до цяло число.

Брой точки Оценка

От 20 до 24 Среден 3

От 25 до 29 Добър 4 

Мн.добър 5От 30 до 34

От 35 до 40 Отличен 6


